
FreelanceGruppen – bestyrelsesmøde
tid og sted
Tjekkiet

22. marts klokken 12.00 møde med tjekkiske freelancere
23. marts klokken 10.00-15.45 - bestyrelsesmøde
24. marts klokken 10.00-10.45 - bestyrelsesmøde

Dagsorden Referat
Deltagelse: Mødt: Ota Tiefenböck, Anja Dybris,

Jens Anders Wejsmark Sørensen, Iben
Danielsen, Mikael Hjuler, John
Lykkegaard, Sus Falch, Kenneth
Wöhlisfelt og Jens Rossen
Gæster: Marianne Bækbøl
Mødeleder(e): Kenneth Wöhlisfelt og
Sus Falch
Referent: Jens Rossen
Afbud: Helene Bagger og Hanne
Barnekow Fokdahl.

Referat fra sidste møde Er godkendt og udsendt
Godkendelse af dagsorden Nye punkter tilføjet:

Tema:
A: Delegeretmødet
- hvem fremlægger hvad

- hvordan holder vi møde med vores delegerede
- hvordan bliver diskussionen om freelancestrategi
- hvordan bliver diskussionen om fusion
- hvordan bliver diskussionen om medlemssag
- hvem anbefaler vi til udvalgene

Temadebat:
De delegerede bliver orienteret med et brev fra
FreelanceGruppen om møde/r undervejs på
delegeretmødet.

Vi bruger desuden webben aktivt i ugerne op til
delegeretmødet.

Første punkt på dagsordenen er
freelancestrategien. FreelanceGruppen er enige i
den overordnede strategi, og bestyrelsens
medlemmer deltager i debatten med hver vores
synspunkter på lige fod alle andre delegerede.

Næste punkt er ophavsretsstrategi. En
arbejdsgruppe har lavet retningslinjer, der bliver
fremlagt som hovedbestyrelsens bud på en
opdateret strategi. Vi støtter.

Næste punkt er globaliseringsstrategi. En
arbejdsgruppe har udviklet papiret som
hovedbestyrelsens bud på en ny strategi. Vi
støtter.

Lovændringer. Grønlandskreds. Vi støtter.

Ændring af vedtægter for specialgrupper
betyder, at studerende også på små uddannelser
vil kunne organisere sig. Vi støtter.

Overenskomster og tariffer. Vi støtter
lovændring om, at forbundet kan vejlede i
prissætning.

Præcisering af forbundets ret til at repræsentere
medlemmer i forhandlinger om overdragelse af



ophavsret. Vi støtter.

Redaktionelle ændringer. Vi støtter.

Fagligt forum. Forslaget giver hovedbestyrelsen
mulighed for at justere på antallet af deltagere i
det faglige forum. Vi stiller hinanden frit.

Bijobreglen. Et flertal i FreelanceGruppens
bestyrelse støtter forslaget om at afskaffe
bijobreglen under de nævnte forudsætninger.

Forslag om nye kommunikationsetiske
retningslinjer. Version 1.0. af
kommunikationsetiske retningslinjer er
godkendt af hovedbestyrelsen efter anbefalinger
fra K-gruppen. Vi støtter.

Forslag om mandat til forberedende arbejde til
en eventuel fusion med Kommunikation &
Sprog. Vi stiller det enkelte medlem frit.

Forslag om ændring af minimumsindtægt for
optagelse. Redaktionel opskrivning. Vi støtter.

En enig bestyrelse støtter et forslag om en
permanent efteruddannelsespulje i DJ-regi.
Forslaget er udarbejdet i samarbejde med andre
grupper og personer.

Der bliver stillet forslag om en pulje til støtte af
målrettede kurser tildelt efter trangskriterier. Vi
stiller hinanden frit.

Kreds 2 og kreds 4 stiller forslag om
retningslinjer ved medlemssager.
FreelanceGruppen støtter forslaget.

Sus og Mikael stiller forslag om at bidrag til
Safety fonden fremtidigt betales af kontingentet
til Dansk Journalistforbund. Vi stiller hinanden
frit.

Flertallet af gruppens bestyrelse har stillet
forslag om, at alle som ikke oppebærer løn
bliver kompenseret for at deltage i
delegeretmødet.

Omkring hb-valgene:

Vi diskuterede strategi i forhold til
delegeretmødets valg af en ny hovedbestyrelse.

Vi diskuterede atter medlemssagen. Og tager
den på igen til juni.

Aktion for ophavsret. I samarbejde med de
nordiske lande har vi valgt at markere authors
rights day 23. april. Vi har en film og uddeler
postkort. Mikael Hjuler og Iben Danielsen
arbejder videre.

Efter delegeretmødet beder hovedbestyrelsen
kredse og specialgrupper give bud på, hvilke



B: Holdene
- grundig redegørelse fra elektronisk hold
- hurtig redegørelse fra trykt & kommunikatør, foto (og moms),
kommunikation og kursus.

personer der som eksterne medlemmer af de tre
politiske hb-udvalg kan bidrage til
udvalgsarbejdet. Vi tog diskussionen og
kommer med vores anbefalinger til alle tre
udvalg.

Punktet udskudt til næste møde
Punktet udskudt til næste møde

Afsnit B – Sager til beslutning:
B.1. Ressourcer til internationalt udvalg (bilag Ota og Jaws)
B.2 Ipads til bestyrelsen (bilag Jens)
B.3. Opfølgning på tidligere beslutninger (bilag Sus)

B.4. TA-dag til Anja (bilag Anja)

B.5. Mødelokaler (bilag Jens)

B.6. FreelanceGruppens kommunikation

B.7. Organisering af dagsorden og bilag til bestyrelsesmøder (Sus)

B.8. FreeFutureLab (Iben og Sus)

1. Forslaget blev trukket.
2. Forslaget blev trukket.
3. Fremover fører vi en liste, som den er

kendt i hovedbestyrelsen, hvor vi til
hvert bestyrelsesmøde opdaterer
hinanden på, hvordan der er fulgt op på
tidligere beslutninger.

4. Anja Dybris får en ta-dag

5. Mikael Hjuler og Jens Rossen finder
mødelokaler i København og Århus.

6. Kommunikationsholdet kommer til
næste bestyrelsesmøde med et oplæg til
opdatering af FreelanceGruppens
kommunikationsstrategi.

7. Sekretæren husker at navngive bilag
med dagsordensnumre og at sikre, den
rigtige dagsorden ligger i dropboxen.
Dagsordensforslag sendes til formand
og sekretær og dagsordenen sendes ud
samlet i word og pdf syv dage før
bestyrelsesmødet. Forsinkede bilag
sendes af forslagsstillerne til alle.
Bestyrelsen tager stilling til om
eftersendte bilag kan optages på
dagsordenen.

8. FreelanceGruppens bestyrelse støtter
en indstilling om at bevilge 12.-15.000
kroner til fælleskonferencen
FreeFutureLab, der er arrangeret i et
samarbejde med freelancere i Dansk
Magisterforening og DJØF. Kenneth
Wöhlisfelt stemte imod.

Afsnit C - Sager til drøftelse:
C.1 Procedurer ved intern og ekstern kommunikation (bilag OTA)
C.2 TV2 forhandlingerne relateret til freelancestrategien (Hanne)
C.3. OTA

1. Sagen er trukket. Se B.6.
2. Udsat
3. Udsat

Afsnit D – Efterretningssager:
D.1 Orientering om forhandlinger med TV2-regionerne – (Anja)
D.2 Orientering fra generalforsamling i kreds 3 – (Anja)
D.3 Orientering fra generalforsamling i kreds 4 - (Anja, John og Jens)
D.4 DJ’s forskelsbehandling – (bilag Ota)

1. Anja Dybris orienterede
2. Nåede vi ikke
3. Nåede vi ikke
4. Nåede vi ikke

Hjemmeside og Nyhedsbrev




